VERSLAG
V A N D E RIJKSCOMMISSIE VOOR
GRAADMETING E N WATERPASSING
AANGAANDE HARE W E R K Z A A M H E D E N OVER H E T JAAR 1935

1936 'S-GRAVENHAGE
ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ

VERSLAG
V A N D E RIJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING E N
WATERPASSING AANGAANDE HARE WERKZAAMH E D E N OVER H E T JAAR 1935.
Voldoende aan het voorschrift, haar gegeven door den Minister
van Rinnenlandsche Zaken bij beschikking van 14 Mei 1879,
letter M, afdeeling Kunsten en Wetenschappen, heeft de Rijkscommissie voor Graadmeting er1 Waterpassing de eer aangaande
hare werkzaamheden in het jaar 1935 het volgende te berichten.
COMMISSIE.

Bij den aanvang van 1935 was de Commissic als volgt samengesteld :
Leden: Dr. J. J. A. Muller, voorzitter; Ir. H k . J. Heuvelink,
secretaris; Dr. A. A. Nijland; Dr. L. H . Siertserna; Dr. Ir.
F. A. Vening Meinesz; Ir. W. Schermerhorn.
Ambtshalve leden: de Hoofdingenieur-Directeur van den
Rijkswaterstaat in de Directie Algemeene Dienst, Ir. J. C.
Scharp; de Chef der Afdeling Hydrografie van het Departement
van Defensie, de Schout bij Nacht J. C. F. Hooykaas; de RaadAdviseur, waarnemend Directeur van den Topografischen Dienst,
A. van Hengel; de Ingenieur-Verificateur van het Kadaster te
Amsterdam, T h . L. Kwisthout.
O p I Mei werd de Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat Ir. J. C. Scharp overgeplaatst naar de Directie Zwolle
en werd zijn plaats in de Directie Algemeene Dienst ingenomen
door den Hoofdingenieur-Directeur Ir. V. J. P. de Blocq van
Kuffeler, die als zoodanig den Heer Scharp als ambtshalve lid
der Commissie verving.
VERGADERINGEN.

De Commissie vergaderde eenmaal in Arnhem.
BIBLIOTHEEK.

Door het ontvangen van eenige publicaties onderging de bibliotheek der Commissie weder eenige uitbreiding.

1ieh:ilve het pel-sooiilijk coiitact var1 liet lid Veiling Meiriesz
tijdens de reis met H r . Ms. K. XVIlI van Nederland naar IndiC
iilet vcrtegeiiwoordijiers der geodetische dieiistcii van Brazilië,
IJrug~i:iy,Argentinië, de Unie van Zuid-Afrilia ei1 West-Austra,. ..
iie, werden geen persooiilijkc relaties mct het buitenland onderh o ~ ~ d e r Met
i.
den secretaris der Iriterr?. Geodetische en Geophysischc Unie werd gecorrespondeerd over plniineri tot statuten~vijziging dezer Unie.

Vnn liet lid T h . L. Kwisthout oiitviiic de Commissie de navolgende n~ededceliiigeii.
H e t pcrsonee! v;iii deli Bijlioiidiiigsdieiist bestond in het jaar
193j uit ticri tngeiiie~rr J. B. de Hulstei., de Landmeters van
liet Kadaster J. J. A. Hcezcmnns, H .
H:irtman, A. J. H.
Meertens cri C;. J. Iiruiiis eii den Kckcnaar M. D. Schepper.
Tot dcii iiirnvang der zomermctingen wcrder, door de gei~oemde:imlxeii:ireii clc 1,crekeniiigen ~iitgevoerd. voortvloeiende
uit d e terreiiimctiiigen 1934. nranrviiii de resultate!~ in voorloopigeii vorm zijn rieergelegd in de ,,Publicatie 1934".
D e door den l~ijhoudiiigsdieiist der Kijksdrichoeksmeting i11
de ~ I I ~ C I I1930 t o t en met r934 verki-egcn uitkomsten werden
ir? definitievcn vorm gepubliceerd in de i~itgnve ,,Rechthoekige
C:oördiriatcri, i Supplcilicrit I 930-1 034". Verdrr verscheen
in 1935 de ,,:\tl~s der Rijk~driehoeksmetiii~
met de Topografische K:iart :ils onderdruk", bestilande uir een Uiadwijzer,
19 K:i:irtbladen op schaal r : 2 0 0 ooo cti 9 op schaal I : 25 ooo
en bevattende alle K.D.piiritcn iot ei1 me; het jaar 1934. Deze
~iitgaveLori tot stnnd knmcii doordat de Topografische Dienst
hierbij op de meest doeltrcfferide wijze zijiic medewerking heeft
willen verlcencn.
In voorl~creidingwerd genomen ceric co:.nplere uitgave van alle
tot r n met 1934 uitgevoerde ccritreeriiigen. welke als ,,Register
van Vastleggingen" in 1936 het licht zal zien.
D e terrcinmetingeii iii I 935 werden verricht door de landmeters van het Kadaster in het tiidvak van circa I Mei tot
circii I October; door den ingenieur de Hulster werd ook in
I 935 uitsluitend rekenwerk verricht.
De eerste mectplueg, onder leiding van den landmeter Heezemans, verrichtte metingen in het Westelijk gedeelte van Zuid-

(z.

Holland tusschen 's-Gr;ivenhage en Hillegom, en in het Westelijk
gedeelte van Noord-Hollund tusscheii Haarlem en Keverwijk.
D e tweede ploeg oiider leiding van deli landmeter Hartm:iii
~ e r r i c h t t e metingen in een uitgcstrekt terrein, insluitende het
Noord~vestelijk gedeelte v a n Nc:ord-Brlibant van Dinteloord tot
's-Hertogenboscli. L>e 1:indmeter Hruins was bij beide ploegen
werkzaam, bij de eerste tot i Augustus, bij de tweede van
i Augustus tot r October 1935.
D e derde ploeg, onder leiding van deli landmeter Meerteiis,
verrichtte metingen in het gchiecl, gelegen t~isschen Nijmegen
en Venlo. Deze ploeg maakte voor de richtiiigs~vaarnemingeii
uitsluitend gebruik van den 14 clli Wild-theodoliet; d e overige
ploegen bezigden den Wanschaff theodoliet 2.1 cm.
Door de drie ploegen samen werden in 1935 de coördinaten
liepaald van 174 nieuwe of gewijzigde R.L>.punten, terwijl 133
punten werden gecentreerd. L>e resultaten van dezen arbeid
zullen Ivorden hekend gemaakt in de in dcn loop van 1936 te
verschijnen ,.Publicatie I 935".
V a n hct lid Schcrmerhorn ontving de Commissic de navolgciide niededeeli~i~cn.
Hcti-effende de 1,rimairc ~vaterpassiiig k;in worden riiedegcdeeld, diit in I y35 de volgeiidc trajccteii u.crcicii voltooid:
Nieuwe-Schans-Ter
Xpel.
T e r Apcl-Holslootbr~ig-Erm.
T e r Al>el-Stadskan:ial--C;:issel
tc-Gicten-dc
Puiit.
(iasselte-Erm-Kcilen.
Holslootbrug-Mariënberg-Z~volIc.
Z~vollc-Meppcl.
Ambt Vollenhoveii-Kampen-Wezep.
Wezep-Zwolle.
Z~vollc-Hattem-Apeldoorri.
Apeldoorn-Ileventer-Zu
tphen-Ari~hem.
Apeldoorn-Arnhem.
Apeldoorn-Hoevelaken-Amersfoort.
Hoevelaken-Harderwijk-Wezep.
In i 935 werden de navolgende ofidergrondsche merken in de
waterpassiiig opgencmen :
van de ze categorie: Sellingen, Gasselte, Noordsleen, Sihculoklooster en Ommen,
van de i e categorie: Vclp en Heerde.

Ter verbetering van kringsluitfouten werden herhaald de trajecten :
Gieten-de
Punt-Assen.
Assen-Gieten.
Assen-Beilen.
SLINGERWAARNEMINGEN.

Reeds in het vorige verslag werd de aanvang van de reis van
het lid Vening Meiiiesz met H r . Ms. K XVIII van Nederland
naar Nederlandsch-Indië via de oostkust van Zuid-Amerika,
Zuid-Afrika en West-Australië medegedeeld. Tijdens deze reis
werden zoowel op zee 31s te land zwaartekrachtswaarnemingen
verricht, de eerste met het slingertoestel der Commissie, de tweede
met een daartoe door de Bataafsche Petroleum Mij. welwillend
ter beschikking gesteld Holweck-Lejay toestel, dat door het lid
Vening Meinesz in Indië weder aan een vertegenwoordiger van
deze Maatschappij is afgegeven. Het .volgende overzicht geeft de
data van vertrek en aankomst in de verschillende havcns bcnevens
de aantallen der stations, waar tijdens de overtochten of tijdens
de vanuit dc havens in het binnenland ondernomen tochten
waarnemingen verricht zijn; volledigheidshalve zijn ook de in
1934 vallende gedeelten van de reis opgenomen.
waarnemingsstations
o p zee
te land
14

November, vertr. Den Helder,
2I

24 November, aank. Funchal,
2

j

December,

vertr. Funchal,

12

December,

aank. St. Vincent,

I8

16 December, vertr. St. Vincent,
23
28

December, aank. Dakar,

I935
j Januari

17 Januari,

vertr. Dakar,
32

aank. Pernambuco,

I

waarnemingsstations
op zee
te land
17 Januari,

aank. Pernambuco,

24 Januari.

vertr. Pernambuco,

2

I2
31

Januari,

aank. Rio de Janeiro

12

Februari,

vertr. Rio de Janeiro,

4
I2

1 8 Februari,

aank. Montevideo,

z z Februari,

vertr. Montevideo,

Februari

aank. Buenos Ayres,

Maart,

vertr. Buenos Ayres,

3 Maart,

aank. Mar del Plata,

7 Maart,

vertr. Mar del Plata,

23
2

2

April,

aank. Kaapstad,

29

April,

vertr. Kaapstad

4 Mei,

aank. Durban,

1 3 Mei,

vertr. Durban,

Mei,

aank. Mauritius,

3 1 Mei,

vertr. Mauritius,

Juni,

aank. Fremantle,

2

Juli,

vertr. Fremantle,

II

Juli,

aank. Soerabaja,

22

2I
20

7
15

Totaal aantal stations

239

(zee)

29

(land)

Op Java werden aansluitingswaarnemingen verricht op de
stations Soerabaia en Bandoeng.
In het aantal waarnemingsstations op zee zijn dertien stations
in havens begrepen; de overige liggen alle op zee. Voor deze
waarnemingen is 226 maleii oiider water gegaan. Enkele malen
moest het wririrnemingswerk onderbroken worden, daar wegens
ruwe zee of rinderszins niet gedoken kon worden. Tijdens de
geheele reis werden loodingen uitgevoerd met een door de
Marine te dien einde ingebouwd Atlas echoloodingstoestel.
Den Commandant, Luitenaiit ter Zee rK1 D. C. M. Hetterschv. komt de dank der Commissie toe voor de veelvuldige
gelegenheid voor waarnemingeii, die hij door onder water gaan
geschonken heeft: den Officieren. Oiider-Officieren en Manschappen voor de betoonde hulp en mede~verlting.In het bijzonder mogen in dit verband genoemd worden: Luitenant ter Zee
zK1 C. ter Poorten voor de vele moeite, die hij zich voor de
nauwkeurige plaatsbepalingen getroost heeft, Sergeant-Majoor
Torpedomaker G. A. van Westerop voor de bekwame hulp bij
het in orde houden der instrumenten, en Sergeant-Seiner C. Verstraten met Kor~oraal-Seiner A. Hauw voor de zorrr, besteed
aan de ontvangst der draadlooze tijdseinen en a,in de uitvoeriiig
der echo-loodingen.
111 dc havens wcrd veel medewerking ondervonden vaii de
Nederlrindsche Gezanten cn Consuls ei1 tevciis vrin de vertegeiiwoordigers der ivetenschap. Een wo,ord van dank voor dezen
hooggewaardeerden steun mag hier niet ontbreken.
In het bijzonder wenscht clc Commissie haar. erkentelijklieid
uit te spreken tegenover den Minister van Defensie en de overige
autoriteiten der hTederlandsche Mariiie voor de door deze lange
reis verschafte groot? mogelijkheden voor wetelischappelijk onderzoek.
Na terugkomst in Nederland werden de berekeningen der
~iitkomstcii, die reeds tijdens de reis in D e Uilt door twee
rekenaars van liet Meteorologisch Iiistituut, G. C. van Riet ei1
G. P. van Zutphen, waren aangevangen, met kracht voortgezet;
cog werd voor dit doel de hulp van eeii derden rekenaar, J. C.
ban Driest, ingeroepen. D e berekeniiigen zijn nog i n gang.
A;in den Hydrograpliischen Dicnst van de Fransche Marine
werd de chronometer, die deze dienst voor de reis van H r . Ms.
K XVIII had willen beschikbasr stellrn t c i ~ p i d e een betere
controle van de voor de waarnemingen beiioodigden chrono,z

-

metergang mogelijk te maken, onder dankbetuiging weder teruggegeven.
Zeist
Arnhem

p
-

,

30 October 1936.

Dc Kijkscommissie voor Graadmeting
cii Waterpassing,

J. J. A. MULLER, Voorzitter.
H s . J. HEUVELINK, Secretaris.

